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فريق «الجمارك» يفوز على «اإلطفاء»
في كأس الوزارات

• من حفل اخلتام

قدمت آخر عروضها الترويجية لخدمة Amazon Prime Video

«زين» تختتم شراكتها المجتمعية
لـ«سوق قوت» في موسمه السادس
املزود الرائد للخدمات
�أعلنت زين
ّ
الرقمية يف الكويت عن ختام �رشاكتها
املجتمعية للمو�سم ال�ساد�س من
«���س��وق ق���وت» ،Qout Market
املن�صة التي تهدف �إلى جمع
وهي
ّ
ال��ط��اق��ات وامل��واه��ب املح ّلية يف
جماالت الزراعة الع�ضوية والتغذية
وامل�شغوالت اليدوية ،والذي �أقيم
ي��وم ال�سبت امل��ا���ض��ي يف �ساحة
ال�صفاة بجانب �سوق املباركية.
وذك��رت ال�رشكة يف بيان �صحايف
�أن ه����ذه ال�����ش�راك���ة ج�����اءت يف
�إط��ار ا�سرتاتيجيتها للم�س�ؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة واال���س��ت��دام��ة جتاه
ت�شجيع الطاقات واملواهب املح ّلية
للم�ساهمة يف تقدمي جيل من ال�شباب
الكويتي القادر على امل�شاركة يف
تنمية االقت�صاد الوطني بكفاءة،
حيث يهدف ه��ذا احل��دث �إل��ى ن�رش
التوعية حول منط احلياة ال�صحي
وا���س��ت��ه�لاك املنتجات الع�ضوية
وال�صحية من خ�لال تقدمي فر�صة
لأ���ص��ح��اب امل�����ش��اري��ع احلرفية
والزراعية وامل�شغوالت اليدوية
لعر�ض منتجاتهم امل�صنّعة حملي ًا
يف مكان واح��د ،بالإ�ضافة لكونه
جتمع ًا مثالي ًا لتبادل وطرح الأفكار
حمبي وم�صنّعي املواد الغذائية
بني
ّ
املحلية.

حقق فريق الإدارة العامة للجمارك ف��وز ًا م�ستحق ًا
على فريق الإدارة العامة للإطفاء بنتيجة « »0/1يف
املباراة التي جمعت بينهما م�ساء �أم�س يف بطولة ك�أ�س
الوزارات على ملعب نادي �شباب ال�صليبخات ،و�سجل
فريق «اجلمارك» هدف الفوز والذي �أهله للدور ن�صف
النهائي يف الدقيقة  13من ال�شوط الأول.
ومن املنتظر �أن يالقي فريق اجلمارك فريق احلر�س
الوطني وال��ذي تغلب على فريق «البلدية» بنتيجة

« »1/5يف ملعب �ساحة بيان وج��ار حتديد موعد
املباراة من قبل اللجنة املنظمة الأ�سبوع املقبل.
هذا وا�شاد مدرب فريق اجلمارك مبارك اخلمي�س بالروح
العالية الع�ضاء الفريق معرب ًا عن �أمله يف موا�صلة
االنت�صارات وح�صد لقب البطولة م�ؤكد ًا على ان املدير
العام امل�ست�شار جمال اجلالوي يدعم الفريق داعي ًا
منت�سبي الإدارة العامة للجمارك حل�ضور املباراة
املقبلة لت�شجيع وم�ؤازرة فريقهم.

• مجموعة من املشاركني

وبينت زين �أنها �شاركت يف «�سوق
قوت» من خالل جناحها اخلا�ص،
والذي قامت من خالله با�ستعرا�ض

�آخر عرو�ضها الرتويجية واحل�رصية
خلدمة Amazon Prime Video
والذي تُ ق ّدم من خالله �أ�شهر الأفالم

«هواوي الكويت» تحتفي بخريجي

برنامجها التدريبي المعتمد HCIE
نظمت �رشكة هواوي تكنولوجيز
ال��ك��وي��ت ،ال��رائ��دة ع��امل��ي� ًا يف
توفري حلول تقنية املعلومات
واالت�����ص��االت ،احل��دث الأول من
نوعه لتكرمي املهند�سني املتميزين
ال��ذي��ن ن��ال��وا �أع��ل��ى م�ستوى من
�شهادات ه���واوي ,وجمعت هذه
الفعالية �شخ�صيات ب��ارزة من
ق��ط��اع تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت من �ضمنهم م�س�ؤولني
حكوميني و�أكادمييني ،ومعاهد
التكنولوجيا ،و�رشكاء الأعمال،
والعمالء ،وذلك لالحتفال بخرباء
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
املعتمدين من «هواوي» HCIE -
لعام .2019
وذكرت «هواوي» �أن  HCIEكان
مبثابة منتدى للم�شاركني حيث
تبادلوا فيه وجهات النظر وتوا�صلوا
م��ع خ�براء �صناعة تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت .ومت
اطالع احل�ضور على ر�ؤية هواوي
ور�سالتها وقيمها الأ�سا�سية ،ومت
عر�ض �أح��دث دوراتها التدريبية
و�شهاداتها وفوائد احل�صول على
�شهادة . HCIE
و�أك��دت «ه��واوي» �إلتزامها ببناء

• فريق اإلدارة العامة للجمارك

وامل�سل�سالت احلائزة على جوائز
عاملية و�إنتاجات  Primeالأ�صلية
على �شبكتها الأكرث تطور ًا.

• جانب من املباراة

كرمت شركاءها االستراتيجيين

 631مليون دوالر استثمارات «العربية
لالستثمار واإلنماء الزراعي» في  50شركة

• أثناء حفل التكرمي

جيل من املتخ�ص�صني املحليني يف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وم��ن املبدعني واملبتكرين يف
ه��ذا امل��ج��ال .وك�شفت ه��واوي
الكويت عن  400مهند�س م�ؤهل
يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�������ص���االت يف ع����ام 2019
وح���ده ,وب��ه��دف دع��م الطاقات
واملواهب يف جمال تكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت ومتا�شي ًا
م��ع �أج��ن��دة احل��ك��وم��ة للتحول
�شجع متحدثو هواوي
الرقمي،
ّ
م�شغلي تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت املحليني وال�شباب
على اخل�ضوع لتدريب تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وبرامج
الدرا�سة الذاتية للح�صول على
�شهادة معتمدة من هواوي.

مجلة آخر
موضة
تكرم
اللواء أحمد
هشام

• حممد املزروعي متحدثا
• عدد من احلضور

كرمت الهيئة العربية لال�ستثمار
ّ
والإمن�����اء ال���زراع���ي �رشكاءها
اال���س�ترات��ي��ج��ي�ين خ��ل�ال حفل
�أق��ي��م يف دب���ي ،ب��ح�����ض��ور عدد
م��ن ال����وزراء ،و�أ���ص��ح��اب وكالء
الوزارات و�سفراء الدول العربية
والأجنبية ،ور�ؤ�ساء املنظمات
العربية والدولية وم��دراء عدد
من ال�رشكات والبنوك؛ بالإ�ضافة
�إلى الهيئات املحلية وجمموعة
من كبار امل�ستثمرين يف القطاع
الزراعي ورج��ال الأعمال ،حتت
رع��اي��ة ���س��م��و ال�����ش��ي��خ حمدان

بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم
دبي وزير املالية.
وت�أتي اخلطوة تكرمي ًا مل�ساهمة
ال�رشكاء يف حتقيق الأمن الغذائي
العربي ودعمهم امل�ستمر للر�ؤية
الطموحة واخلطط اال�سرتاتيجية
التي تتطلع «الهيئة العربية
لال�ستثمار والإمناء الزراعي» من
خاللها �إلى تعزيز الأمن الغذائي
يف ال��دول العربية ودف��ع عجلة
التنمية الزراعية امل�ستدامة ،مع
و�صول عدد ال�رشكات الزراعية
التي ت�ساهم فيها الهيئة �إلى

نحو � 50رشكة يف نهاية العام
 ،2018ب ��إج��م��ايل ا�ستثمارات
بلغت نحو  631مليون دوالر ،
فيما بلغ عدد الفر�ص اال�ستثمارية
التي قامت الهيئة بدرا�ستها نحو
 115فر�صة ،متحورت مبجملها
ح��ول م�شاريع الإن��ت��اج النباتي
واحل��ي��واين والت�صنيع الغذائي
واخلدمات الزراعية ،يف الوقت
الذي نفذت فيه نحو  69برناجما
تنموي ًا موجه ًا ل�صغار املزارعني
واملنتجني يف ال��دول العربية،
ومب�ساحات زراعية بلغت نحو 26

�ألف فدان.
كما خ�ص�صت الهيئة نحو  13مليون
دوالر كخطوط متويل لدعم �صغار
امل���زارع�ي�ن وامل��ن��ت��ج�ين ونحو
 5ماليني دوالر لتفعيل ن�شاط
الزراعات التعاقدية ،يف الوقت
الذي بلغ فيه عدد امل�ستفيدين من
هذه الربامج نحو � 93ألف مزارع
ومنتج� .أم��ا يف جم��ال الأبحاث
ال��زراع��ي��ة وت��وط�ين التقنيات
احلديثة ،فقد نفذت الهيئة نحو
 95جتربة بحثية تطبيقية يف عدد
من الدول العربية.

فولكس فاجن تنشر صورة تشويقية لطراز T-Roc R

كرمت جملة �آخر مو�ضة
الإع�لام��ي ال��ل��واء �أحمد
ه�شام ،وذل��ك لنجاحه
وت���أل��ق��ه يف امل��ج��ال
الإعالمي وقد قام اللواء
ب���ع���دد م���ن ال�ب�رام���ج
املتميزة التي جنحت
وحققت اجنازات كبرية
يف جمال املرور.

• أثناء تكرمي اللواء أحمد هشام

بد�أت �رشكة فولك�س فاجن الأملانية حملتها الرتويجية لطرازها
املرتقب  T-Roc Rاملقرر طرحه للمرة الأولى �أمام اجلمهور
�ضمن فعاليات معر�ض جنيف الدويل لل�سيارات.
ون�رشت فولك�س فاجن �صورة ت�شويقية جديدة ظهر بها طراز
 T-Roc Rمر�سوما كنوع من اال�سكت�ش اخلا�ص بت�صميماته
الأولية.
موقع «موتور وان» املخت�ص ب�أخبار ال�سيارات ن�رش ال�صورة
اجلديدة لطراز  T-Roc Rمن فولك�س فاجن ،والتي �أظهرت
الكثري من مالمح الت�صميم اخلارجي له ،ومنها جمموعة من
الإطارات ال�ضخمة.
وجن��ح اخل�ب�راء باملوقع الأم�يرك��ي يف ال��و���ص��ول لعدد من
املعلومات اخلا�صة مبوا�صفات حمرك الطراز اجلديد T-Roc
� ،Rإذ ك�شفوا �أنه �سيزود مبحرك توربيني ب�سعة  2.0لرت ،بقوة
ت�صل لـ 300ح�صان ،وعزم دوران  295قدم لكل دورة ،بالإ�ضافة
لناقل �رسعة مانويال مزود بـ� 6رسعات ،مع قدرة ت�سارع من
�صفر وحتى �رسعة  62ميال يف ال�ساعة خالل  4.5ثوان.

• فولكس فاجن

